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هنیدم هکم و 

باتک تاصخشم 

[ ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح   ] يارب هنیدم / هکم و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.13 رعشم ، رشن :  تاصخشم 

مس x19 11 36 ص ؛ يرهاظ :  تاصخشم 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یخیرات راثآ  هکم --  عوضوم : 
یخیرات راثآ  هنیدم --  عوضوم : 

هکم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 
هنیدم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 
ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

DS211/م7 هرگنک :  يدنب  هدر 
953/8 ییوید :  يدنب  هدر 

م36962-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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3 ص :

ناتسبرع هریزج  هبش 

هراشا

سب نیمه  جح  تیمها  رد  هزور .»  » و تاکز ،» «، » زامن  » زا دنترابع  نآ  زا  شیپ  نکر  هس  تسا ، مالـسا  نکر  نیمراهچ  یهلا و  یتناما  جح 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  هک 

.« تفر دهاوخ  ایند  زا  ینارصن  ای  يدوهی  تسین و  یناملسم  مان  هتسیاش  دریمب ، دورن و  هکم  هب  دوش و  عیطتسم  یناملسم  رگا  »
روشک نیا  تسا . رفن  نویلیم  دودح 13  نآ  تیعمج  دراد و  تحاسم  عبرم  رتمولیک  رازه  لهچ  تسیود و  نویلیم و  ود  يدوعـس  ناتـسبرع 

هب قرش  زا  تیوک و  قارع و  یمشاه ، ندرا  روشک  هب  لامش  زا  هدش و  عقاو  ایسآ  یبرغ  بونج  رد 
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4 ص :
. تسا دودحم  خرس  يایرد  هب  برغم  زا  نمی و  يروهمج  هب  بونج  زا  و  نامع ، يایرد  نآ و  یبونج  ياهنیشن  خیش  سراف و  جیلخ 

روشک نیا  ینید  زکارم  تسا و  ضایر  ناتسبرع  تختیاپ  دراد . تسایر  ناریزو  رب  هاشداپ  صخش  تسا و  یثوروم  ناتـسبرع  رد  یهاشداپ 
، داقتعا لوصا  رد  و  ( 242 م -  ) لبنح نب  دمحم  نب  دمحا  بهذم  وریپ  عورف ، رد  اما  دنناملسم  ناتسبرع  نانکاس  دناهنیدم . هکم و  رهـش  ود 

. دنشابیم ( 330 م -  ) يرعشا نسحلاوبا  بتکم  وریپ 
تخومآ و شیوخ  ردپ  زا  ار  یلبنح  هقف  دش . دلوتم  دجن  دالب  زا  هْنیَیُع »  » رهـش رد  يو  دـناباهولادبع . نب  دـمحم  ناوریپ  نانآ  زا  یهورگ 
رد ود  نـیا  تفریذـپ . ار  ناـنآ  شور  ( 751 - 691  ) مـیق نـبا  وا  درگاـش  و  ( 728 - 661  ) هیمیت نـبا  ياـهباتک  ندـناوخ  رثا  رب  ماـجنارس 

نادـناخ هلـسلس  رـس  دوعـس  نب  دـمحم  دـننکیم . دامتعا  ثیداـحا  نآرق و  ياـنعم  رهاـظ  رب  ینعی  دنتـسه ؛ يرهاـظ  هب  فورعم  حالطـصا ،
يوریپ يو  زا  رگید  ناـهاشداپ  زین  وا  زا  سپ  دـیورگ و  يو  هب  تـشاد ، هماـقا  یلعف ) ضاـیر  کـیدزن   ) هـیعرد هدـکهد  رد  هـک  يدوـعس ،

. دندرک
نیدب دننادیم و  رفک  تعدب و  ار  اهربق  يور  امن  هنوگ  ره  ربق و  نتخاس  يو ، هب  ناگدیورگ  باهولادبع و  نب  دمحم 
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5 ص :
. دنتخاس راومه  نیمز  اب  ار  اهربق  هدرک ، ناریو  دوب  اهاج  رگید  و  هکم » «، » دُحا «، » عیقب  » رد هک  ار  ییاهربق  راثآ  تهج 

. دننکیم یگدنز  هعیش  تیلقا  فیطق ، هکم و  هنیدم ، رد  هلمج  زا  و  دنراد ؛ دوجو  زین  یمالسا  بهاذم  رگید  ناوریپ  يدوعس  ناتسبرع  رد 

هکم

میهاربا ترضح  نامز  زا  صوصخ  هب  تقلخ و  زاغآ  زا  هک  یتسادق  تفارش و  زا  هتشذگ  تسا و  مالـسا  نید  روهظ  زکرم  يرقلا و  ماهکم 
نآ هاـگداز  اـجنآ  زین  و  دـمآ . دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  اـجنآ  رد  زین  میرک  نآرق  ياـههیآ  نیتسخن  تشاد ، مالـسلا  هیلع 

. تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح و 
داتشه دودح  هدج  ردنب  ات  هکم  هلصاف  تسا . هتفرگ  ارف  ار  نآ  يددعتم  ياههوک  هتشر  دراد و  رارق  ایرد  حطس  زا  رتم  عافترا 330  رد  هکم 

. تسا ریغتم  رفص  يالاب  هجرد  ات 47  نایم 18  ناتسبات  ناتسمز و  رد  نآ  ترارح  هجرد  رتمولیک و 
هب تسین . نشور  یتسرد  هب  نآ  رخآ  زاغآ و  زج  خیرات  نیا  رـسارس  اما  هدوب  فورعم  تسادـق  هب  شیپ  لاس  نارازه  زا  رهـش  نیا  دـنچ  ره 

بآ و یب  نیمزرس  نیا  رد  ار  دوخ  هداوناخ  هک  دوب  میهاربا  سک  نیتسخن  میرک ، نآرق  هدومرف 
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6 ص :
مه هب  رثا  رب  يدالیم  مراهچ  هدـس  رد  دـندش . طلـسم  نآ  رب  قیلامع »  » مان هب  یهورگ  نآ ، زا  سپ  ياههرود  رد  هک  نیا  ات  داد  ياـج  فلع 
هک ياهریت  دندرک . ترجاهم  هریزج  هبش  طاقن  رگید  هب  بونج  مدرم  زا  ییاههتسد  ناتسبرع ، بونج  يداصتقا  یعامتجا و  عاضوا  ندروخ 

دنتفای هطلس  اجنآ  رب  هعازخ »  » هریت نانآ  زا  سپ  دنتفرگ . هدهع  هب  ار  رهش  هرادا  راک  دندش و  نکاس  هکم  رد  دندوب  فورعم  مهْرُج »  » مان هب 
ياههرد اهنابایب و  رد  هک  ار ، شیرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يالعا  ّدـج  بالک ، دـنزرف  یـصق  يدالیم  مشـش  هدـس  زاغآ  رد  و 

. درک سیسأت  ار  هودنلا » راد   » تفرگ و تسد  رد  ار  هکم  تسایر  دروآ و  رهش  هب  دنتسیزیم ، هکم  نوریب 
كدنا كدنا  سپس  دیدرگ ، ارما  افلخ و  هاگلزنم  سپـس  سلجم  نیا  دوب . ناتـسبرع  رـسارس  رد  هرواشم  سلجم  اهنت  نیتسخن و  هودنلا  راد 

. تسا هدنامن  نآ  زا  یناشن  چیه  هزورما  دیدرگ و  دجسم  وزج  ماجنارس  داهن و  یناریو  هب  ور  نآ  يانب 

مارحلا دجسم 

ناشن خـیرات  دوریم . رامـش  هب  مالـسا  خـیرات  رد  دجـسم  نیرتفورعم  نیرتیمیدـق و  دراد و  رارق  هبعک  درگادرگ  هک  تسا  يدجـسم  ماـن 
لوسر تلحر  زا  سپ  ات  هک  دهدیم 
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7 ص :
هب هدرک و  يریگولج  نآ  زا  افلخ  نارود  رد  سپس  دنتخاسیم ، هبعک  هناخ  هب  کیدزن  ار  دوخ  ياههناخ  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ 

. دراد تحاسم  عبرم  رتم  رازه  داتشه  دصکی و  دودح  نونکا  مه  هک  یلکش  هب  دندوزفا ؛ دجسم  تحاسم  رب  جیردت 
کلم باب   » و مالسلا » باب  «، » هرمعلا باب   » ياهمان هب  نآ  گرزب  یلـصا و  رد  هس  دناهتخاس ؛ نآ  يارب  کچوک  گرزب و  رد  ود  تصش و 
یلاله هرانم ، ره  كرات  رب  دراد و  رارق  رتم   7 داعبا 7 * هب  ياهدعاق  اب  رتم  عافترا 92  هب  هرانم  ود  کی  ره  رب  تسا و  فورعم  زیزعلا » دـبع 

عافترا 89 هب  کی  ره  هک  زین  گرزب  هرانم  ود  تسا . افصلا » باب   » رد رب  دجسم  هرانم  نیمتفه  تسا . يراکالط  زنرب  زا  رتم   5 عافترا 6 / هب 
. تسا هدیسر  ددع  ُهن  هب  اهنآ  دادعت  بیترت  نیدب  هک  تسا  هدیدرگ  انب  ریخا  هعسوت  رد  دجسم ، یبرغ  علض  رد  تسا  رتم 

. دراد ار  رازگزامن  رازه  دودح 820  شیاجنگ  یلعف  تعسو  اب  دجسم 

هبعک هناخ 

لیکشت يرتسکاخ  گنر  هب  لیام  ياهگنس  ار  نآ  يرهاظ  يامن  هک  مارحلا  دجسم  لخاد  رد  تسا  یفقـسم  هشوگ  راهچ  نامتخاس  هبعک 
اب لاس ، تدم  مامت  رد  دهدیم و 
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8 ص :
علض لوط  تسا . رتم  ًابیرقت 15  هبعک  هناخ  يدنلب  تسا . هدیشوپ  هدش ، يزود  بالق  ییالط  ياهخن  اب  نآ  یناقوف  هیشاح  هک  هایـس  ياهدرپ 

رتم و دراد 9  رارق  نآ  رد  لیعامسا  رجح  هک  یفرط  یماش ؛ ات  یقارع  نکر  لوط  رتم   11 یقارع 68 / نکر  ات  دوسا  نکر  زا  ینعی  هبعک ، ِرد 
. تسا رتم   10 دوسا 18 / نکر  ات  ینامی  نکر  لوط  رتم و   12 ینامی 04 / نکر  ات  یماش  نکر  لوط  رتم  یتناس   90

وـشتسش ار  هناخ  لخاد  دنهاوخب  هک  یماگنه  زج  لاس ، مامت  رد  و  تسا . رتم  ود  نیمز  زا  نآ  يدـنلب  دراد و  رارق  یقرـش  علـض  رب  هناخ  ِرد 
. تسا هتسب  دنشاب  هتشاد  یمالسا  ياهروشک  زا  هیاپ  دنلب  ینامهیم  ای  و  دننک ،

هبعک ناکرا 

ار یبونج  نکر  یماش ،»  » ار یبرغ  نکر  یقارع ،»  » ار یلامـش  نکر  تسا ، موسوم  یمان  هب  نآ ، نکر  راهچ  ای  هناخ  علـض  راهچ  زا  کی  ره 
لاس 1375 ه يزاسزاب  رد  تسا . نوتس  هس  ياراد  نآ  لخاد  فقسم و  لکش و  عبرم  هبعک  هناخ  دنیوگ . دوسا »  » ار یقرش  نکر  و  ینامی » »

. دناهدرک بصن  نآ  رب  دیدج  ياهگنس  ریمعت و  ار  نآ  یلخاد  ياهراوید  ش .
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9 ص :

دوسالا رجح 

یضیب یخرس و  هب  لیام  هایس  تسا  یگنس  هتفرگ ، رارق  نیمز  زا  رتم  مین  کی و  یبیرقت  عافترا  هب  تسا و  یقرش  نکر  رد  هک  دوسالا  رجح 
. تسا هتفرگ  رارق  هرقن  زا  یششوپ  رد  دوشیم و  هدید  زمرق  ياههطقن  نآ  رد  هک  رتمیتناس  یس  رطق  هب  لکش 

نادوان

ناراب ات  داهن  فسوی  نب  جاجح  تسخن  ار  نآ  دنیوگ  تسا . عقاو  لیعامسا  رجح  زارف  رب  یماش و  ات  یقارع  نکر  نایم  هناخ ، ماب  رب  نادوان 
. تسا باجتسم  هبعک  نادوان  ریز  رد  اعد  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  دوشن . عمج  هناخ  ماب  رب 

لیعامسا رجح 

دنیوگ دراد . رارق  رتمیتناس  ضرع 50  1 و  عافترا 30 / هب  هریاد ، مین  تروص  هب  ياهراوید  اب  یقارع و  یماش و  نکر  ناـیم  لیعامـسا  رجح 
. دنا نوفدم  اجنآ  رد  ربمایپ  دودح 70  لیعامسا و  رجاه و 

مَزَتْلُم

ِرد دوسألا و  رجح  نایم  هک  هناخ ، راوید  زا  تمسق  نآ 
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10 ص :
. دننک اعد  اجنآ  رد  هک  دننادیم  مزلم  فظوم و  ار  دوخ  نایجاح  اریز  دنمان ؛ مزتلم  ار  تسا  عقاو  هبعک  هناخ 

راجتسم

هدوب لحم  نیا  رد  نآ  رگید  ِرد  هتشاد ، رد  ود  هبعک  هک  نامز  نآ  هدش و  عقاو  هبعک  ِرد  لباقم  تمسق  رد  ینامی و  نکر  رانک  رد  راجتـسم 
مالـسلا هیلع  یلع  هبعک ، دولوم  تدالو  ماگنه  دـسا  تنب  همطاـف  يارب  هک  تسا  ییاـج  ناـمه  دـنیوگ  تسا و  هدـیدرگ  دودـسم  سپـس  و 

. دش هتفاکش 

ناورذاش

. دنمان ناورذاش »  » دراد دوجو  لیعامسا - رجح  تمس  زج  هبعک - راوید  فارطا  رد  هک  ار  یهاتوک  یگدمآرب 

میهاربا ماقم 

. دراد دوجو  گنر  ییالط  کچوک و  ياهبق  اب  ییانب  دوسالا ، رجح  تمس  رد  هبعک و  راوید  يرتم  دودح 13  هلصاف  رد 
نیا يور  رب  هتشذگ ، رد  تسا . مالسلا  هیلع  میهارباياپ  ياجهب  بوسنمنآ  دوشیم و  هدید  نآ  رد  ییاپ  ياج  هک  تسا  یگنـس  نآ  نورد 

دوب هدش  انب  بوچ  گنس و  رجآ و  زا  گرزب  ياهبق  لحم 
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11 ص :
يدوعس تلود  روتـسد  هب  ق . لاس 1385 ه . رد  تساکیم  فاطم  ياضف  زا  نوچ  دـندوب و  هدرک  نیزم  نآرق  تاـیآ  اـب  ار  نآ  فارطا  هک 

. دش هتخاس  ینونک  لکش  هب  کچوک  یحیرض  نآ  ياج  هب  بیرخت و 

هبعک هدرپ 

هب دیناشوپ  هدرپ  ار  هبعک  هناخ  هک  یـسک  نیتسخن  دنمانیم . هبعک » هدرپ   » ای و  هوسک »  » ار نآ  هک  گنر  هایـس  تسا  یـششوپ  هبعک  يور  رب 
. داتـسرفیم ياهدرپ  هبعک  يارب  قارع  زا  هلاـس  همه  زین  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  دوب . نمی  هاـشداپ  يریمح » عُبت   » یلوق

هناخ هک  دوریم  نآ  میب  دنتفگ  دندرک و  تیاکـش  هبعک  يور  رب  اههدرپ  یهوبنا  زا  هبعک  نامداخ  دیـسر  تفالخ  هب  یـسابع  يدـهم  نوچ 
هب ات  تنـس  نیا  دننک  ضوع  ار  نآ  راب  کی  یلاس  دنراذگب و  نآ  رب  هدرپ  کی  اهنت  دنرادرب و  ار  اههدرپ  داد  روتـسد  يدهم  دنیبب . همدـص 

. تسا هدش  يزود  بالق  میرک  نآرق  زا  ییاههیآ  نآ  رب  و  دراد . همادا  زورما 

مزمز

هکم هب  ار  لیعامسا  رجاه و  شرسمه  میهاربا  هک  یماگنه 
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12 ص :
ای لاب و  لیئربج  ماجنارس  دیود و  هورم  افـص و  نایم  بآ  لابند  هب  ردام  دش و  هنـشت  تدش  هب  لیعامـسا  داد ، تنوکـس  هبعک  رانک  دروآ و 

رفح ار  نآ  رگید  راب  بلطملادـبع  هک  نآ  ات  تفر  نایم  زا  هاچ  راـثآ  یتدـم  زا  سپ  دیـشوج ، مزمز  تفوک و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـپ  هنـشاپ 
هقبط رد  نادرم ، نانز و  يارب  ياهناگادج  ياهنلاس  ریخا  هعـسوت  رد  دنوشیم . دنمهرهب  بآ  نیا  زا  نایجاح  نونک  ات  نامز  نآ  زا  دومن و 
طاقن رد  هک  ياهژیو  ياهفرظ  زا  زین  هدـش و  بصن  اجنآ  رد  هک  یبآ  ياهریـش  زا  نارئاز  هدـش و  هتخاس  هاچ  راـنک  رد  فاـطم ، نیمزریز 

. دننکیم هدافتسا  دوشیم  رپ  مزمز  بآ  زا  مارحلا  دجسم  فلتخم 

هورم افص و 

اب دـننکیم . یط  ار  ود  نآ  نایم  هلـصاف  راب  تفه  ناـیجاح  جـح ، مسوم  رد  دراد و  رارق  یعـسم  رد  هک  تسا  یهوک  ود  ماـن  هورم  اـفص و 
نآ ضرع  394 و  نآ 5 / لوط  تسا . هدش  لصتم  مه  هب  مارحلا  دجسم  یعسم و  هتفرگ ، تروص  مارحلا  دجـسم  تحاسم  رد  هک  یـشیازفا 
هوک زا  ياهدمع  شخب  یلو  هدنام  یقاب  افص  هوک  زا  یتمـسق  نونکا  مه  دشابیم . رتم  مود 9  هقبط  لوا 12 و  هقبط  عافترا  تسا و  رتم   20

لاس رد  هورم 
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13 ص :
. تسا هدنام  یقاب  ناگدننک  یعس  ياپ  ریز  ندز  رود  لحم  رد  هوک  زا  یشخب  اهنت  هدش و  هتشادرب  لحم ، شرتسگ  فده  اب  یـسمش   1374

. دراد رد  ًاعومجم 18  یعسم 

ارِح

هب تسا  يراـغ  نآ ، هلق  زا  يرتم  هلـصاف 160  هب  شایبونج  هنماد  رد  هک  رون  هوک  مان  هب  انم  رب  فرـشم  دنلب ، تسا  یهوک  هکم  لامـش  رد 
تولخ ادـخ  اب  اـجنآ  رد  تثعب ، زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تسا . هکم  رهـش  سدـقم  ياـهناکم  زا  یکی  و  ارح »  » ماـن

. دش لزان  ربمایپ  رب  اجنآ  رد  نآرق  ياههیآ  نیتسخن  درکیم و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگداز 

ترجه هنیدـم  هب  هکم  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  بلاـط  یبا  بعـش  رد  ياهناـخ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد مدرم  ات  درک  دجسم  ار  نآ  نوراه ، ردام  نارزیخ  سپـس  تخورف ، یفقث  فسوی  نب  دمحم  هب  سپـس  تفرگ و  ار  هناخ  نآ  لیقع  درک ،

. دنرازگب زامن  نآ 
نذؤم و تخاس و  هرانم  هبق و  نآ  يارب  درک و  ترامع  ون  زا  ار  نآ  دارم  ناطلس  رسپ  دمحم  ناطلس  ق . لاس 1009 ه . رد 
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14 ص :
. تسا هکم  رهش  یمومع  هناخباتک  نونکا  اج  نآ  درامگ . تعامج  ماما  مداخ و 

مقرا راد 

ار ادـخ  دـندشیم و  عمج  اجنآ  رد  یناهنپ  مالـسا ، زاغآ  رد  نیتسخن ، ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یلزنم  ناـمه  نیا 
لاس 1395 ه. رد  هک  دنتخاس  ياهناخباتک  اج  نآ  رد  سپس  تسا . هدوب  مارحلا  دجسم  جراخ  افـص و  کیدزن  مقرا  راد  دندرکیم . تدابع 

. دیدرگ دجسم  لخاد  تفرگ ، تروص  زیزعلادبع  نب  دوعس  نامز  رد  هک  ياهعسوت  رد  و  دش . ناریو  ق .

روث راغ 

راغ نیا  تسا . عقاو  نآ  يور  رب  روث  راغ  هک  دراد  رارق  هلفسم »  » مان هب  ياهقطنم  بونج  رد  هکم و  رهش  بونج  يرتمولیک  هس  رد  روث  هوک 
دـندش و ناهنپ  نآ  رد  زور  هنابـش  هس  هنیدـم ، فرط  هب  ترجه  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هدوب و  بوسنم  فاـنم  دـبع  نب  روث  هب 

. درک ترجه  هنیدم  هب  رطخ  عفر  زا  سپ  تشاد و  هاگن  ناکرشم  رش  زا  ار  ترضح  نآ  راغ ، هناهد  رب  توبکنع  رات  نتسب  اب  دنوادخ 
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15 ص :

بلاط یبا  بعش 

اجنآ رد  لاـس  هس  دودـح  ار  مشاـه  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکم  ناکرـشم  هک  تسا  ییاـج  یلع ، بعـش  اـی  بلاـط ، یبا  بعش 
هک تسا  ییاج  نامه  تسا و  ریزارـس  سیبقوبا  هوک  يوس  هب  هرد  نیا  دندومن . عنم  نانآ  اب  هلماعم  رادـید و  زا  ار  مدرم  دـندرک و  روصحم 

. تسا عقاو  مارحلا  دجسم  رانک  رد  تساج و  نآ  رد  نونکا - مه  هکم - هناخباتک 

تافرع

. فئاط هار  رس  رب  يرتمولیک ، کی  تسیب و  هلصاف  رد  بونج  هب  لیامتم  یکدنا  هکم  قرش  رد  تسا ، ییارحص 
. دنمان تافرع  لبج  ای  همحرلا  لبج  ار  نآ  هک  تسا  یهوک  تشد  نیا  یلامـش  تهج  رد  دندش . انـشآ  مه  اب  اوح  مدآ و  اجنآ  رد  دـناهتفگ 
هب ارحص  نیا  رد  زور ، نآ  یعرش  بورغ  ات  هجحلاوذ  مهن  زور  رهظ  زا  دیاب  یجاح  ره  هدش و  يراکتخرد  اهلاس  نیا  رد  تافرع  يارحص 

. دیامن فوقو  تبرق  دصق 

مارحلا رعشم 

تافرع زا  سپ  نایجاح  هک  تسا  ییاج  هفلدزم  ای  رعشم 
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16 ص :
. تسا هدش  عقاو  رگید  يوس  زا  رِّسحم  وس و  کی  زا  هفرع  يانگنت  ود  نایم  رعشم  دننامیم . نآ  رد  باتفآ  ندز  رس  ات  دنوریم و  اج  نادب 

انم

زور رهظ  اـت  مهد  زور  دیـشروخ  عولط  زا  دـیاب  ناـیجاح  هک  مین  رتـمولیک و  هس  دودـح  لوط  رتـم و  دـصناپ  ًاـبیرقت  ضرع  هب  تسا  ياهرد 
هـس ره  ینِم »  » و ینَم » «، » ینُم  » ار اـج  نآ  دـننامب . ناـکم  نآ  رد  دـننکن و  كرت  ار  اـجنآ  هدـش - هداد  هزاـجا  هک  یتاـعاس  زج  مـهدزاود -

. دناهدرک رکذ  زین  ياهیمست  هجو  کی  ره  يارب  دناهدناوخ و 

تارمج

. تسا گنس  زا  ياهدوت  يانعم  هب  هرمج ، عمج 
گنس ندنکفا  اب  تفریم  يو  یپ  رد  هک  ار  ناطیـش  مدآ  هک  دوب  اجنیا  رد  دناهتـشون  تسا . هکم  هب  کیدزن  انم و  رد  هناگ ، هس  ياههرمج 

ره یگنس  ياهنوتس  فرط  هب  ات 12  ياهزور 10  ینید ، بجاو  کی  ناونع  هب  ترـضح و  نآ  هب  یـسأت  اب  نایجاح  و  دـنار . دوخ  زا  هزیر 
. دننکیم باترپ  گنس  اههرمج  زا  کی 
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17 ص :

هکم دجاسم 

میعنت دجسم 

. دنوشیم مرحم  دجسم  نیا  زا  هدرفم  هرمع  يارب  ًابلاغ  هک  تسا  عقاو  هنیدم  هار  رد  و  مرح ، دودح  هب  دجسم  نیرتکیدزن  دجسم  نیا 

نج دجسم 

هدیمان ببس  تسا . عقاو  بلاطوبا  ناتسربق  کیدزن  نوجح و  لپ  زا  سپ  رتم  دودح 50  مرح ، تمس  هب  نوجح ، هوک  نییاپ  رد  دجسم  نیا 
. دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ناکم  نیا  رد  نج  كرابم  هروس  هک  تسا  نآ  نج ، هب  نآ  ندش 

. تسا سرحلا  دجسم  نآ  رگید  مان 

فیَخ دجسم 

دنیوگ دیآیم . انم  هب  تافرع  يوس  زا  هک  تسا  یـسک  پچ  بناج  رب  یبونج و  تمـس  رد  تسا و  انم  دجـسم  نیرتگرزب  فیخ  دجـسم 
زامن زا  زامن ، جنپ  تسا ، دجسم  بارحم  هک  ییاج  رد  دز و  ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  همیخ  عادولا  ۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. دناوخ حبص  زامن  ات  رهظ 
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18 ص :
هیولزق دمحم  ناطلس  لاس 874 ، هب  يابتیاق  لاس 720 ، هب  یناجرم  نبا  لاس 559 ، هب  یناهفصا  یلع  نب  دمحم  لاس 256 ، هب  یسابع  دمتعم 

يانب ریخا  ياهلاس  رد  و  دـناهداد . ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  کـی  ره  لاس 1092  هب  دمحم  ناطلـس  بناج  زا  اغآ  نامیلـس  لاس 1072 و  هب 
. تسا هدش  هتخاس  ناکم ، نآ  رد  عیسو  یشیاجنگ  اب  ابیز ، دجسم  ناریو و  یمیدق 

دوشیم و زامن - تاقوا  رد  زج  نارئاز - روضح  زا  عنام  اجنآ  رد  هانپرس  یب  دارفا  عامتجا  هنافـسأتم  تسا و  زاب  انم  مایا  رد  اهنت  دجـسم  نیا 
. درازگ زامن  اجنآ  رد  ناوتیم  یتخس  هب 

بلاطوبا ناتسربق 

فورعم ُبد » یبا  بعِش   » مان هب  هتشذگ  رد  تسا . هکم  مدرم  ناتسروگ  نونکا  دراد و  رارق  نوجح  لپ  رانک  رد  هک  تسا  یعیـسو  هطوحم 
. دنا نوفدم  اجنآ  رد  املع  نیعبات و  هباحـص ، زا  يدایز  دادـعت  مالـسلا و  اهیلع  يربک  هجیدـخ  بلاطوبا ، بلطملادـبع ، فانمدـبع ، هدوب و 

. تساجنیا بلاط  یبا  بعش  دناهدرک  نامگ  طلغ  هب  یخرب 
. دراد ترهش  بلاطوبا  ناتسربق  هب  نایناریا  نایم  رد  یلو  تسا  ةالعَم  ناتسربق ، نیا  مان 
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19 ص :

هرونم هنیدم 

هراشا

. تسا همظعم  هکم  زا  سپ  یمالسا  ياهرهش  نیرتروآمان  یمالسا و  تموکح  سیـسأت  زکرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگترجه  هنیدم ،
. تسا رتم  ایرد 916  حطس  زا  نآ  عافترا  و  هتفرگ ، رارق  هکم  یقرش  لامش  يرتمولیک  دصناپ  رد  رهش  نیا 

نیا میدق  رصم  داژن  زا  یمدرم  حیسم ، دالیم  زا  شیپ  مود  نرق  دودح  هک  دنراد  هدیقع  ناراگن  خیرات  یخرب  هدوب و  برثی »  » نآ نیـشیپ  مان 
. دناهتشاد تسد  رد  ار  رهش 

. تساج نادب  ربمایپ  ترجه  رطاخ  هب  رهش  نیا  ترهش 
نکیل تشگ  ناناملـسم  خیرات  أدـبم  ترجه  نیا  دـمآرد و  رهـش  نیا  هب  دوب ، لوألا  عیبر  هام  اب  فداصم  هک  لاس 622 م . رد  ترـضح  نآ 

. دنتفرگ مرحم  هام  زا  ار  يرجه  لاس  زاغآ 
. دنتفرگ بقل  نارجاهم »  » هکم ناناملسم  و  راصنا »  » هنیدم رهش  مدرم  ناناملسم ، فرع  ربمغیپ و  تنس  نآرق و  رد 
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20 ص :
همان نامیپ  تسب و  يردارب  نامیپ  دـقع و  راصنا  رجاـهم و  هورگ  ود  ناـیم  ترجه ، نیتسخن  ياـههام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هتـشون ترجه  زا  لاس  کی  زا  رتمک  هلـصاف  هب  رهـش و  نیا  رد  دناوخ ، رـشب  قوقح  هیمالعا  نیرتعماج  نیرتلماک و  ار  نآ  دیاب  هک  هنیدـم ،
. دیدرگ یمالسا  تموکح  زکرم  هنیدم  نآ  زا  سپ  دش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم 

. تسا مالسا  خیرات  رد  دجسم  نیرتروهشم  مارحلا ، دجسم  زا  سپ  هدش  انب  هنیدم  یقرش  تمسق  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم 

. دـیباوخ اجنآ  يو  رتش  هک  ییاج  دـیزگ ؛ لزنم  يراصنا  بویاوبا  هناخ  رد  دیـسر  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 
ّیلو زا  رانید  هد  غلبم  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرکیم . کشخ  امرخ  اجنآ  رد  دوب و  میتی  ود  ِنآ  زا  یبنلا  دجسم  نیمز 

. دنتخاس نآ  رد  ار  دجسم  دندیرخ و  لفط  ود 
. تسا هدوب  عبرم  رتم  دودح 2071  زور  نآ  رد  نیمز  تحاسم 

هللا یلص  ربمایپ  صخش  دجسم  نیا  يانب  نتخاس  رد  دندرب . الاب  لگ  تشخ و  اب  ار  اهراوید  دندرک و  شرف  هایس  گیر  اب  ار  دجـسم  نحص 
. دنتشاد تکرش  هلآ  هیلع و 

امرخ تخرد  گرب  خاش و  اب  ار  دجسم  زا  یتمسق  فقس 
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21 ص :
هلبق دنداد . رارق  نآ  يارب  بونج  برغ و  قرـش ، بناج  زا  رد  هس  دندرک . هدافتـسا  نآ  ياهنوتـس  يارب  امرخ  تخرد  هنت  زا  دـندیناشوپ و 
کی دودح  هب  ریخا  ياهلاس  رد  یبنلا  دجسم  تحاسم  تفای . رییغت  هبعک  هناخ  تمس  هب  ًادعب  هک  دوب  یصقالا  دجـسم   » ناناملـسم نیتسخن 

. تسا هدیسر  رتم  رازه  دص 

هّفُص

هتسد نامه  نانیا  دندربیم . رس  هب  اج  نآ  رد  هانپ  رسیب  نارجاهم  هک  دندوب  هتخاس  هدامآ  يدننام  هچناویا  ای  هفص  یبنلا  دجـسم  لخاد  رد 
. دنتشگ فورعم  هفُص » باحصا   » هب هک  دناناناملسم  زا 

: تسا هدمآ  خیرات  رد 
سپ دوب . دجسم  لامش  هیحان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بارحم  دنک  رییغت  هبعک  فرط  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  هک  نآ  زا  شیپ 

دیدرگ هانپ  یب  رجاهم و  ناناملسم  تنوکـس  تحارتسا و  يارب  یناکم  نآ  دندرک و  فقـسم  ار  تمـسق  نآ  ربمایپ ، روتـسد  هب  هلبق  رییغت  زا 
. تفرگ رارق  دجسم  لخاد  يرجه  متفه  لاس  رد  دجسم  هعسوت  رد  هک 

هفیظو هک  هدوب  مرح  ياههجاوخ  هاگیاج  و  تاوغالا » ۀکد   » يراگزور تسا ، فورعم  هفص  هب  هزورما  هچنآ 
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22 ص :
. دیدرگ انب  ق . لاس 569 ه . رد  یکنز  نیدلا  رون  روتسد  هب  نآ  و  دناهتشاد . هدهع  هب  ار  مرح  يرازگتمدخ  تسارح و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  ياههناخ 

هب ترضح  نآ  نوچ  دش و  هداد  رارق  دجسم  قرـش  بونج و  لامـش ، فرط  هس  رد  دوب ، ییاههرجح  تروص  هب  هک  ربمغیپ  نانز  ياههناخ 
. دندرپس كاخ  هب  دوب  دجسم  رانک  رد  هک  هشیاع  هرجح  رد  ار  ناشیا  تفاتش ، راگدرورپ  راوج 

يوبن هضور 

ترـضح نآ  ربنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  نایم  تفاـسم  ینعی  دجـسم ، هلبق ) يوس  هب  ور   ) یقرـش بونج  هیحاـن  رد  يوبن  هضور 
ربمایپ تسا . عقاو  بارحم  ربنم و  رهطم ، دـقرم  هضور ، هدودـحم  رد  دـشابیم . رتم  هدزناـپ  نآ  ضرع  رتم و  ود  تسیب و  نآ  لوط  هک  تسا 

.« تشهب ياهغاب  زا  تسا  یغاب  نم  هناخ  ربنم و  نایم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ربنم

مرحم رد  ار  نآ  موس  دارم  ناطلس  هک  ییابیز  لامک  رد  رمرم  گنس  زا  تسا  يربنم  دجسم ، بارحم  یبرغ  تمس  رد 
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23 ص :
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ربنم  هاـگیاج  رد  هک  دـنداد  رارق  ياـبتیاق  ربنم  ياـج  هب  ار  نآ  درک و  هیدـه  دجـسم  هب  يرجه  لاس 998 

. تسا هدش  هتشاذگ 

بارحم

هعـسوت نایرج  رد  تشادن ، دوجو  بارحم  مان  هب  يزیچ  ترـضح  نآ  نامز  رد  دشابیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زامن  هاگیاج  بارحم 
نامز لوط  رد  بارحم  نیا  دـش . هتخاس  یبارحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زامن  لحم  رد  يوما ، کلملادـبع  نب  دـیلو  ناـمز  رد  دجـسم 

. تسا هدنام  یقاب  رصم ، یکولمم  نیطالس  زا  يابتیاق  فرشا  ناطلس  هرود  زا  نآ  یلعف  يانب  هدرک و  لمحت  ار  اهینوگرگد 

يوبن دجسم  ياهنوتس 

یقاب دجسم  رد  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  زا  نوتـس  تشه  دراد . صاخ  یمان  کی  ره  هک  تسا  ییاهنوتـس  يوبن  دجـسم  رد 
: زا دنترابع  هک  دناهدش  صخشم  دیفس  گنر  اب  هک  تسا 

: هقَّلَخُم نوتس 

اجنآ رد  درکیم ، هیکت  نآ  رب  هبطخ  داریا  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ییامرخ  تخرد  هنت  هک  هدش  هداهن  ییاج  رب  نوتس  نیا 
هب تساخرب و  ياهلان  نوتس  نآ  زا  دنتخاس  يربنم  ترضح  نآ  يارب  هک  نآ  زا  سپ  تسا و  هدوب 
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24 ص :
. دنتفگیم هناّنح »  » نوتس نآ  هب  لیلد  نیمه 

: هبوت نوتس 

هللا یلـص  ربمایپ  یهجوت  یب  دروم  دش ، بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  هبابلوبا  هظیرقونب  تسکـش  زا  سپ  دـنمانیم  زین  هبابلوبا  نوتـس  ار  نآ 
هب وا  هبوت  ندـش  هتفریذـپ  رد  ياهیآ  هک  نآ  اـت  تسب  دجـسم  نوتـس  هب  ار  دوـخ  ماجنارـس  تفرگ و  رارق  ترـضح  نآ  ناراـی  هلآ و  هیلع و 

. دیدرگ لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: سَرحَم نوتس 

زین مالـسلا  هیلع  یلع  هناوتـسا  مان  هب  ار  نوتـس  نیا  درکیم . تظفاحم  ادـخ  لوسر  زا  داتـسیایم و  مالـسلا  هیلع  یلع  نوتـس ، نیا  راـنک  رد 
. تسا هدوب  ترضح  نآ  زامن  هاگیاج  اریز  دنسانشیم ؛

: دوُفُو نوتس 

روضح هب  ار  نانآ  هدرک و  رادـید  یـسایس  یگدـنیامن و  ياهتأیه  لیابق و  نارـس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نوتـس  نیا  راـنک  رد 
. دنتفریذپیم

: ریرس نوتس 

. درکیم تحارتسا  نآ  يور  رب  بش  تشاذگیم و  امرخ  ياههخاش  زا  یتخت  نوتس  نیا  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لیئربج ماقم 

. تسا هدشیم  فرشم  هَّللا  لوسر  تمدخ  ناکم  نیا  رد  نیما  لیئربج 
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25 ص :

یبنلا دجسم  ياهرد 

، هتخاس هناخ  دجـسم  هیـشاح  رد  زین  باحـصا  زا  یخرب  دـنتخاس ، مدرم  جورخ  دورو و  يارب  رد  هس  دـش ، هتخاس  یبنلا  دجـسم  هک  یناـمز 
. دندرک زاب  دجسم  نورد  هب  يرد 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  زج  هب  اههناخ  ياهرد  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  دـحا ، هوزغ  زا  لبق  ترجه ، موس  لاـس  رد 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرتروهشم  تسا  هتفای  یتارییغت  نامز  دادتما  رد  دجسم  ياهرد  دادعت  دش . هتسب  دجسم 

لیئربج باب  همحرلا 2 - باب  - 1
ءاسنلا باب  مالسلا 4 - باب  - 3

. دراد رد  تفه  نونکا  مه  یبنلا  دجسم  ریخا ، ياههعسوت  اب 

دجسم ياههرانم 

هک دش  هتخاس  زین  يرگید  هرانم  نآ  زا  سپ  دـش ، هتخاس  هرانم  راهچ  یبنلا  دجـسم  هشوگ  راهچ  رب  کلملادـبع  نب  دـیلو  نامز  هعـسوت  رد 
: زا دوب  ترابع  دجسم  یلصا  هرانم 

بونج علض  يوس  ود  رد  هک  مالـسلا  باب  يابتیاق و  ياههرانم  تشاد و  رارق  یلامـش  علـض  يوس  ود  رد  هک  هیدیجم  هینامیلـس ، ياههرانم 
. دوب عقاو  دجسم  یبرغ  علض  یقرش و 
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. دسریم ددع  هد  هب  اهنآ  عومجم  بیترت  نیدب  هدش و  هتخاس  رگید  هرانم  شش  دجسم ، دیدج  ياههدوزفا  رد 

عیقب

هنیدم یقرش  هیحان  رد  ناتسربق  نیا  دنمانیم . زین  دقرغ » عیقب   » ار نآ  تسا . مالـسا  رد  ناتـسربق  نیرتهتخانـش  نیرتیمیدق و  عیقب  ناتـسربق 
. تسا هدش  عقاو 

نآ رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یلوق  هب  مالـسلا و  مهیلع  قداص  رفعج  اما  رقاـب و  دـمحم  ماـما  داجـس ، ماـما  یبتجم ، نسح  ماـما  رازم 
. تساج

نانمؤم ریما  ردام  دسا  تنب  همطاف  تساجنآ . رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  زا  یخرب  بنیز  موثلک و  ما  هیقر ، میهاربا ، ربق 
، هصفح هبیبـح ، ما  شحج ، تنب  بنیز  هیطبق ، هیراـم  هناـحیر ، همیزخ ، دـنزرف  بنیز  ربماـیپ ، يومع  بلطملادـبع  نب  ساـبع  مالـسلا ، هیلع 

. دننوفدم اجنآ  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هملس  ما  هشیاع و  هیریوج ، هیفص ، هدوس ،
نب هَّللادـبع  ترـضح ، نآ  ردارب  بلاط  یبا  نب  لیقع  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دـنزرف  هیفنح ، دـمحم  نوچ : يرگید  سانـشرس  ياـههرهچ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياههمع  هیفص  هکتاع ، مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  دنزرف  لیعامسا  مالـسلا ، اهیلع  بنیز  ترـضح  رـسمه  رفعج 
. دنانوفدم عیقب  رد  املع  نیعبات و  هباحص و  زا  يرایسب  هلآ و 
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27 ص :

هنیدم دجاسم 

هراشا

: زا تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هک  دراد  دوجو  یناوارف  دجاسم  هنیدم  رد 
دجسم - 8 همامغ ، دجسم  - 7 یلع ، دجسم  - 6 حتف ، دجسم  - 5 خیضف ، دجسم  - 4 هعمج ، دجـسم  - 3 نیتلبقوذ ، دجسم  ابق ، دجـسم  - 1
دجسم - 13 هرجش ، دجسم  - 12 ناملس ، دجسم  - 11 بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  دجـسم  - 10 ءارهزلا ، ۀمطاف  دجسم  - 9 هلهابم ،)  ) هباجالا

. میهاربا ما  هبرشم  دجسم و  - 17 ایقس ، دجسم  - 16 رذوبا ، دجسم  - 15 عادولا ، ۀینث  دجسم  - 14 سرعم ،

ابق دجسم 

نآ رد  فوع  نب  ورمع  ینب  هفیاط  رهش ، نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  نراقم  هک  هنیدم  یلیم  ود  رد  هدوب  ياهدکهد  ابق 
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دش يراذگمان  ابق  هب  هک  ار  دجسم  نیلوا  شنارای  باحصا و  کمک  اب  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتشاد . تنوکس 

ییابیز لکش  هب  هدیسر و  عبرم  رتم  هب 13500  نآ  هب  طوبرم  یبناج  ياهانب  دجسم و  یبیرقت  تحاسم  نونکا  مه  دنتخاس . ناکم  نیمه  رد 
« يَْوقَّتلا یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل   » هیآ دراد . لوط  رتم  مادـک 47  ره  هک  هرانم  راهچ  دراد و  ار  رازگزامن  ياج 20000  هک  تسا . هدش  هتخاس 

. تسا هدش  لزان  دجسم  نیمه  هرابرد 

نیتلبق دجسم 

زا مود  لاس  نابعـش ، هام  رد  دراد و  رارق  هنیدم  یبرغ  لامـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  يرتمولیک   3 هلصاف 5 / رد  دجـسم  نیا 
تیب زا  ار  دوخ  يور  زامن  يارب  ترـضح  نآ  لزان و  اَهاَضَْرت » ًۀَْـلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف   » هیآ دـندناوخیم  ار  رهظ  زامن  ربمغیپ  هک  یماگنه  ترجه ،

دندوب هتخاـس  مود  هلبق  نیتـسخن و  هلبق  يوس  هب  بارحم  ود  رییغت ، نیا  دوب  داـی  هب  دجـسم ، نیا  رد  دـندنادرگرب . هبعک  فرط  هب  سدـقملا 
رتـم تسیب  دـصهن و  رازه و  هس  هب  ق . لاس 1408 ه . رد  ریخا  يزاسزاب  رد  دجـسم  تحاسم  دناهتـشادرب . ار  اهنآ  ریخا  يزاـسون  رد  نکیل 

. تسا هدیسر  عبرم 
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هعمج دجسم 

رد هنیدم  فرط  هب  ابق  زا  تکرح  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . دجسم  نیمود  یخیرات  تهج  زا  دجسم  نیا  ابق ، دجسم  زا  سپ 
ياج سپـس  دندرک  هماقا  اجنآ  رد  ار  هعمج  زامن  نیلوا  دندمآ و  دورف  هعمج  زور  دـندوب  نکاس  فوع  نب  ورمع  ینب  نادـناخ  هک  ياهلحم 

. دش هتخاس  يدجسم  نآ 
. دش يزاسزاب  رتم  تحاسم 1630  رد  يدوعس  تلود  طسوت  لاس 1412  رد  دجسم  نیا 

خیضف دجسم 

لحم رد  هک  اجنآ  زا  تسا و  امرخ  تخرد  خیـضف  تسا . فورعم  یخیرات و  دجاسم  زا  هدـش و  عقاو  یلاوعلا  عراش  ياهتنا  رد  دجـسم  نیا 
هدیدرگ بیرخت  ًاریخا  دجسم  نیا  دشابیم . سمش  در  دجسم  نآ  رگید  مان  تسا ، هدش  هدیمان  مسا  نیا  هب  هدوب  امرخ  تخرد  دجـسم  نیا 

. ددرگ ثادحا  نآ  رد  يدیدج  يانب  دراد  لامتحا  و 

حتف دجسم 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  ناکم  نیا  رد  دراد . رارق  يدنلب  رب  علس  هوک  هنماد  رد  هنیدم  یبرغ  لامش  رد  دجسم  نیا 
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یخرب دندروخ . تسکش  ناکرشم  دومن و  باجتسم  ار  ترـضح  نآ  ياعد  دنوادخ  درک و  يزوریپ  حتف و  بلط  دنوادخ  زا  قدنخ  گنج 

. دنداهن انب  ار  حتف  دجسم  هپت  نیا  يور  نآ  زا  سپ  دش . لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ناکم  نیا  رد  حتف  هروس  دناهتفگ  زین 
. دشابیم رتم   4 نآ 5 / عافترا  عبرم و  رتم  دودح 24  تسا  يرمق  يرجه  لاس 1270  هب  طوبرم  هک  حتف  دجسم  یلعف  يانب 

مالسلا هیلع  یلع  دجسم 

نینمؤملا ریما  بازحا  گنج  رد  هنیدم  رهش  هرصاحم  تدم  رد  دنیوگ  تسا . ناحطب  يداو  رب  فرشم  حتف و  دجسم  بونج  رد  دجسم  نیا 
مالـسلا اـهیلع  همطاـف  دجـسم  ماـن  هب  هک  تسا  يرگید  دجـسم  دجـسم  نیا  یکیدزن  رد  تسا . هتخادرپیم  تداـبع  هب  نآ  رد  مالـسلا  هیلع 

. دنافورعم هعبس  دجاسم  مان  هب  نیتلبق  دجسم  رمع و  رکبوبا ، ناملس ، حتف ، دجاسم  اب  هارمه  تسا و  فورعم 

همامغ دجسم 

نیتسخن دسیونیم : يدقاو  تسا . ربا  يانعم  هب  همامغ 
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دناوخ ارحص  رد  ار  زامن  ترضح  نآ  دوب . ارحص  رد  دناوخ ، هنیدم  رد  ترجه  مود  لاس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیع  زامن 
يارب اجنآ  رد  ادـخ  لوسر  دناهتـشون : همامغ »  » هب نآ  يراذـگمان  ببـس  رد  دـندرک . دجـسم  ار  هاگزامن  نآ  ترجه ، مود  هدـس  رد  سپس 

. دیراب ناراب  دمآ و  دیدپ  يربا  دناوخ  اعد  نوچ  درک و  اعد  ناراب 
. تسا هدش  هتخاس  ون  یکبس  هب  هتفای و  هعسوت  نونکا  مه  دجسم  نیا 

میهاربا ما  هبَرْشَم 

خیرات رد  و  دروآ . ایند  هب  ناکم  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  هیطبق ، هیرام  دناهتشون : نآ  يراذگمان  ببس  رد 
، هنیدم یلاوع  ای  هیلاع  هقطنم  رد  تسا  هدوب  یناتسب  هبرشم  درازگ . زامن  میهاربا  ما  هبرشم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هدمآ 

. تسا هدنام  یقاب  یناتسربق  کی  تروص  هب  هتفر و  نایم  زا  نآ  راثآ  رضاح  لاح  رد  هظیرق ، ینب  دجسم  لامش  رد 

رذوبا دجسم 

. دناهتخاس رتشیب  یتحاسم  اب  ون  زا  هدرک و  بیرخت  ار  نآ  ًاریخا  تسا و  یلعف  رذوبا  عراش  ياهتنا  رد  دجسم  نیا 
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هرجش دجسم 

تخرد نوچ  تسا . هدش  رتمک  تفاسم  نیا  رهش ، شرتسگ  اب  نونکا  هک  هتـشاد  رارق  هنیدم  زا  مین  گنـسرف و  کی  هلـصاف  رد  دجـسم  نیا 
ادخ لوسر  هک  تسا  نآ  رد  رتشیب  دجـسم  نیا  تیمها  تسا . هدیدرگ  فورعم  هرجـش »  » مان هب  دجـسم  نیا  هدوب ، دجـسم  رانک  رد  يرانک 

لامعا زا  شیپ  هک  یناریا  نایجاح  نونکا  مه  دش . مرحم  اجنآ  رد  عادولا ، ۀجح  رد  ءاضقلا و  ةرمع  هیبیدح ، هرمع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يزاسون رد  دوب . تفاظن  زا  یلاخ  رقحم و  رایسب  شیپ  ياهلاس  رد  دجسم  نیا  دندنبیم . مارحا  هرجش  دجسم  رد  دنوریم ، هنیدم  هب  هرمع 

شیب دجـسم  نوریب  رد  دشابیم . عبرم  رتم  دودح 26000  دجسم  تحاسم  هکنانچ  دناهدوزفا ؛ دجـسم  تحاسم  رب  دعب ) هب  زا 1366   ) ریخا
. تسا هدش  هتخاس  ییوشتسد  ددع  هاجنپ  دصیس و  زا  شیب  مامح و  شود  دصناپ  زا 

هلهابم دجسم 

. تسا گرزب  یخیرات و  يدادیور  هدنیامن  دنهدیم ، ناشن  هلهابم » دجسم   » مان هب  هک  ار  يدجسم 
نارجن نایاسرت  زا  یهورگ  ترجه  مهد  لاس  رد  تسا . ندرک » تنعل  نیرفن و  رگیدکی  رب   » تغل رد  هلهابم » »
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وگتفگ وا  اب  مالسلا  هیلع  یـسیع  هرابرد  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  ناتـسبرع ) بونج  رد  نمی  رد  تسا  ياهیحان  )

. دندرک
یناسنا تسا  نکمم  هنوگچ  دنتفگ  دومرف . اقلا  میرم  رب  ار  نآ  هک  دوب  وا  هملک  ادخ و  هدنب  یسیع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیدرگ  زارد  وگتفگ  نوچ  تسا . مدآ  لثم  یـسیع ، لَثَم  هک  دش  لزان  هراب  نیا  رد  نآرق  دیآ ؟ ایند  هب  ردپ  یب 
زور نآ  رد  دندرگ . یهلا  تنعل  لومـشم  نایوگ  غورد  ات  مینکیم  هلهابم  نامدوخ  نامنانز و  نارـسپ ، امـش  ام و  دومرف : ادخ  مکح  هب  هلآ 

مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  ارهز و  همطاف  یـضترم و  یلع  اـب  ادـخ  لوسر  دوب ، هجحلاوذ  مکی  تسیب و  یلوق  هب  مراـهچ و  تسیب و  هک 
یلص لوسر  اب  دندیشوپ و  مشچ  هلهابم  زا  دندیسرت و  دندید ، ار  ناراوگرزب  نآ  لالج  هوکـش و  نوچ  نایاسرت  دندش . نوریب  هلهابم  يارب 

. دنتفریذپ هیزج  دندرک و  هحلاصم  هلآ  هیلع و  هللا 

دحا

تمسق رهش ، شرتسگ  رطاخ  هب  نونکا  مه  و  هدش ، عقاو  هنیدم  لامـش  یگنـسرف  کی  رد  دراد و  ترهـش  مان  نیدب  هک  تسا  یهوک  هرد و 
. تسا هدرک  رپ  اهنامتخاس  ار  هلصاف  نیا  زا  یناوارف 

ناکرشم ناناملسم و  نایم  گنج  نیمود  هک  دوب  اج  نیا 
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هنیدم هب  شنایهاپس  اب  نایفـسوبا  دنداد  ربخ  ادخ  لوسر  هب  هک  یماگنه  تفرگرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترجه  موس  لاس  رد  هکم 

. داد لیکشت  یگنج  ياروش  شترضح  دناهداهن ، يور 
میوریم و رهش  نوریب  هب  دنتفگ : دنتشاد ، يرتشیب  تیعطاق  هک  ناناوج  یلو  دشاب  هتشاد  یعافد  تلاح  رهش  هک  دوب  نیا  ناگدروخلاس  رظن 

. تفریذپ ار  نانآ  يأر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندوب . تیرثکا  رد  نانیا  نوچ  میربیم  هلمح  نانمشد  رب 
رانک رد  دنتفر و  برثی  لامش  هب  اجنآ  زا  دندناسر و  هفیلحلاوذ  هب  ار  دوخ  هکم  ناکرـشم  رگید  يوس  زا  دش . نتفر  هدامآ  دیـشوپ و  حالس 

ضارتعا ناونع  هب  ناقفانم - هتسدرس  َیبا - نب  هَّللادبع  گنج  عورش  زا  شیپ  دوب . نت  رازه  کی  مالسا  نایهاپس  رامش  دنتفرگ . عضوم  دحا 
هیآ 167 هک  تسا  روهشم  تفرگ . هدیدان  ارم  يأر  درک و  يوریپ  اههچب  زا  دمحم  تفگ : تشگرب و  هنیدم  هب  دوخ  مدرم  زا  نت  دصیـس  اب 

. دش لزان  وا  هرابرد  نارمع  لآ  هروس 
لبج رب  ار  نازادناریت  زا  ياهدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندنام . یقاب  نت  دصتفه  اهنت  ربمایپ ، زا  وا  ناوریپ  هَّللادبع و  ندش  ادج  اب 

رب گنج  نایاپ  ات  دنکن . هلمح  ام  هب  رـس  تشپ  زا  نمـشد  دیـشاب  بظاوم  دومرف  نازادناریت  هتـسدرس  ریبج ، نب  هَّللادـبع  هب  درامگ و  تامر 
هب ای  دشاب  ام  دوس  هب  گنج  دیشاب ، دوخ  ياج 
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. ام نایز 

زا هک  نآ  يارب  زین  زادناریت  هورگ  دنتخادرپ . تمینغ  يروآدرگ  هب  مالسا  نازابرس  تسشن و  بقع  هکم  هاپـس  ناناملـسم ، هلمح  نیتسخن  اب 
لخدم نانآ  هک  نیمه  دنتفریذپن . دوش  نانآ  عنام  دیـشوک  هچره  هَّللادبع  درک و  اهر  ار  دوخ  عضوم  دنامن ، بقع  تمینغ  ندروآ  تسد  هب 
يومع هزمح  هلمح  نیا  نایرج  رد  درب ، هلمح  مالسا  هاپس  رب  ناهگان  دیلو ، نب  دلاخ  یگدرکرس  هب  نمـشد  ماظن  هراوس  دندرک  اهر  ار  هرد 

هنماد رد  نادیهش  رگید  ادهـشلادیس و  هزمح  رازم  دندیدرگ . دیهـش  ناناملـسم  زا  نت  داتفه  هب  کیدزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دراد رارق  هوک 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنروخیم . مشچ  هب  زین  هکئالملا  لیـسغ  هلظنح  ریمع ، نب  بعـصم  نوچ : يدارفا  دـحا  يادهـش  رامـش  رد 
1 (1) داد . ادهشلا » دیس   » بقل وا  هب  دش و  نیگمغ  رایسب  هزمح  تداهش 

. 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 روشورب ،)  ) هنیدم هکم و  جح ، تاقیقحت  زکرم  - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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